
 

Deze oorlog zal altijd worden geassocieerd met 
de Holocaust 

Na de duizenden progroms van de afgelopen eeuwen werd er 
ook in de Tweede Wereldoorlog, vanaf de eerst dag, gejaagd op 

de Joden. Dit keer door de Nazi's. De gruwelijke moorden 
begonnen in het oosten van Europa op marktpleintjes, met 

primitieve middelen als knuppels en hamers. Ze werden daarna 
geperfectioneerd tijdens de vele massa executies uitgevoerd 

door de vele Sondercommando's. Het eindigde ook vooral in het 
oosten van Europa, maar nu met gebruik van de gaskamers als 

industriele moordtechniek. 
 

Door hier te klikken krijgt u een overzicht van de 
vernietingskampen. 

 

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Lijst_van_naziconcentratiekampen


Het moorden begon in de dorpen en steden in het oosten van 
Europa omdat daar de meeste Joden woonden. Naarmate de 
overige Joden, verspreid over Europa, uit hun huizen waren 

gejaagd, werden deze in veewagons naar de 
vernietigingskampen 'aangevoerd'. Mensonterende toestanden 
ontstonden toen honderdduizenden Joden, maar ook Sinti & 
Roma en homoseksuelen dagenlang onderweg waren naar de 

vernietigingskampen. Er was geen water, geen voedsel of 
sanitaire voorzieningen. Velen overleden dan ook al tijdens deze 

transporten naar de vernietigingskampen. 

Ook uit Zutphen werden tijdens enkele razzia's honderden 
Joodse Zutphenaren opgepakt en met een gauw ingepakte 

koffer in een treinwagon geduwd. Het was vooral verschrikkelijk 
voor de ouderen onder hen en voor de moeders met (jonge) 

kinderen. Er was nog even hoop toen ze in Kamp Westerbork 
weer mochten uitstappen. Echter al na enkele weken werden ze 

weer in dezelfde treinwagons geduwd, maar nu richting de 
vernietigingskampen waar ze vaak al binnen enkele uren 

werden vermoord. De meesten niet beter wetende dat ze in 
kampen te werk zouden worden gesteld. 

Velen wisten van de kampen, velen wisten van de duizenden 
gevangenen die er gevangen zaten en velen wisten dat er 
crematoria waren voor de 'overleden' gevangenen. Echter 

weinigen wisten van de geplande industriële moorden in grote 
getalen die er plaats vonden. Dat wisten Himmlers SS goed 

verborgen te houden. 
Alles moest in het geniep gebeuren en vooral 'in alle rust'. In 
Sobibor bijv. konden vrouwen voor het 'douchen' door een 
kapper worden geknipt. Ook werd de gevangenen gevraagd 

vooral het nummer van hun kledinghaak te onthouden zodat ze 
na het 'douchen' hun kleding weer terug konden vinden. 

Nog generaties lang zullen er mensen zijn die zich zullen 
afvragen of hun voorouders niet meer hadden kunnen doen om 

deze moordpartijen te stoppen. Vooral in Holland, waaruit 
verhoudingsgewijs de meeste Joodse inwoners werden 

weggevoerd en vermoord. 



Op de website van de Stolpersteine Stichting Zutphen treft u de 
namen aan van de Joodse Zutphenaren die een kwartier kregen 
om hun spullen te pakken voordat ze de treinwagons in moesten 

en die we daarna nooit meer hebben teruggezien. 

Sonderkommando   (De rondtrekkende moordbrigades van de 
SS die in het oosten van Europa hebben huisgehouden) 

Shoah 1 en Shoah 2 (De wereldberoemde, aangrijpende 
documentaire van Claude Lanzman van ca. 2 x 4,5 uur over de 

Holocaust) 

 
Gelukkig is het Hitler en zijn beestmensen niet gelukt om álle 

Joden te vermoorden. Ondanks het vele verdriet dat de 
naoorlogse Joden hadden en nog steeds hebben, is er veel 
respect voor wat dit kleine volk voor en na de oorlog heeft 

gepresteerd op vele, vele terreinen. 

 
Hieronder volgt een greep uit de lijst van Joodse personen en 

hun bedrijven die wij allen kennen: 

Diversen 

Bobby Fischer    Wereldberoemde Amerikaanse schaker 

Fiorello La Guardia     De beroemde burgemeester van New 
York 

Garry Kasparov     Schaker en oud-wereldkampioen 

Henry Kissinger     Bekende minister van Buitenlandse Zaken 
van de VS 

Semyon Krivoshein     De bekendste Russische 
tankcommandant in de WW2 

Robert Moses     Bouwer van New York, zoals het nu is 

Stirling Moss     Formule-1 coureur 

https://www.stolpersteinezutphen.nl/
https://nl.wikipedia.org/wiki/Sonderkommando_(kampfunctie)
https://youtu.be/eNcvwHgyXcg
https://youtu.be/C-XyfftYSP0


Robbert Oppenheimer     De bouwer van de atoombom 

Mark Spitz     Schreef historie op de Olympische Spelen met 7 x 
Goud voor het onderdeel zwemmen 

 
Ondernemingen en hun oprichters 

AEG     Emil Rathenau van het Duitse concern 

AirBnB     Brian Chesky 

De Beers     Cecil Rhodes, o.a. diamanten 

Ben & Jerry     Ben Cohen & Jerry Greenfield, ijsco's 

BlackRock     Larry Fink, het grootste beleggingsfonds ter 
wereld 

Facebook     Mark Zukerberg 

Google     Larry Pae en Sergey Brin 

Hema     Leo Meyer en Arthur Isaac 

Hägen Dasz     Reuben Mattus, ijs 

Calvin Klein mode     Calvin Klein 

Ralph Lauren mode     Ralph Lauren 

Levi Straus blue jeans     Levi Straus 

Philips Eindhoven     Lion Philips was de grootvader van Anton 

Rothschild & Co bank     Mayer Amschel Rothschild 

Uber     Travis Kalanick, samen met Garrett Camp 

Salesforce/Slack     Marc Benioff 

Signal chatdienst     Matthew Rosenfeld 



SnapChat     Evan Spiegel 

Tinder     Sean Rad 

Telegram, de andere WhatsApp     Pavel Durov 

Tuschinski bioscoop     Abraham Tuschinski 

Unilever     William & James Lever en Samuel van den Bergh 

Oracle Corporation software     Larry Ellison 

Organon     Saal van Zwanenberg en Max de Winter die de pil 
voor vrouwen ontwikkelden 

Musici & Entertainers 

Woody Allen     Regisseur en acteur 

Leonard Bernstein     Werd onsterfelijk met zijn 'West Side 
Story' 

Irving Berlin     Componist van o.a. "White Christmas" 

Charlie Chaplin     Komiek 

Joan Collins     Britse actrice 

Neil Diamond     Zanger 

Bob Dylan     Componist en zanger 

Albert Einstein     De bekendste Joodse wetenschapper 

Brian Epstein     Beatles, de manager 

Sygmund Freud     Vader van de psychoanalyse 

Art Garfunkel     Simon & Garfunkel 

George Gershwin     Componist van o.a. 'Porgy and Bess' 



Benny Goodman     The King Of Swing met zijn wereldberoemde 
band 

René Goscinny     Vader van Asterix en Lucky Luke 

Barry Hay     Zanger Golden Earring 

Dustin Hoffman      Acteur 

Houdini     De ontsnappingskunstenaar 

Billy Joel     Componist en zanger 

Franz Kafka     De wereldberoemde schrijver van 'Het Proces' 

Danny Kaye     Zanger en acteur 

Mark Knopfler     Gitarist van de Dire Straights 

Elvis Presley     Zanger, had een Joodse moeder 

Meryl Streep     Actrice 

Barbra Streisand     Zangeres en actrice 

Schrijvers & Etc. 

Karl Marx     Hij was een centraal figuur in de geschiedenis van 
het socialisme en het communisme. 

Francis Capa     Fotograaf 

Marc Chagall     Schilder 

Milton Friedman     Econoom 

Stella McCartney     Mode ontwerpster, dochter van Paul 
McCartney en zijn Joodse vrouw Linda Eastman 

Marga Minco     Schrijfster en winnaar van de P.C. Hooftprijs 

Helmut Newton     Fotograaf 



Peter Sellers     Acteur in o.a. de Pink Panter films 

Paul Simon     Componist en zanger Simon & Garfunkel 

Steven Spielberg     Regisseur van o.a. Jaws, Indiana Jones, 
Schindler's List en Saving Private Ryan 

Leon Trotsky     Russische revolutionair, theoreticus en de 
stichter van het Rode Leger 

Stefan Zweig     Schrijver van o.a. de klassieker  'De Wereld van 
Gisteren' 

 

Het Jodendom 

Waarom zo succesvol? 

List of Jews 

Famous Jews 

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Joden
https://weet-magazine.nl/wp-content/uploads/2017/10/Weet-8-Joden-aan-de-top.pdf
https://en.wikipedia.org/wiki/Lists_of_Jews
https://judaism.fandom.com/wiki/Famous_Jews#M

